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„Proces" napisałam w 1950 roku, kiedy wstrząsnęły nmą 
wiadomości o prześladowaniu Polaków we Francji. Masowe 
wysiedlenia, aresztowania, reżyserowane procesy, likwidowa
nie stowarzyszeń, placówek kulturalnych i oświatowych, oto 
co się wówczas działo pod niebem „drugiej ojczyzny Pola
ków". Wśród prześladowanych było wielu takich, którzy za 
Francję przelewali krew, żołnierzy Ruchu Oporu, często od
znaczonych krzyżem Croix de Guerre. „Nas wyrzucają, ale jak 
wyrzucą tych, którzy leżą we francuskiej ziemi, polegli za jei 
wolność" - mówił jeden z wysiedlonych Polaków (cytuję z pa
mięci) „Tymi oto rękami wyrąbałem niejeden wagon węgla 
dla Francji" - mówił drugi. Ale ci prześladowani rozumieli, 
±e nie prześladuje ich naród francuski, tylko chwilowy rząd 
Francji i na moście we Frankfurcie, opuszczając swą przybra
ną ojczyznę, śpiewali „Marsyliankę" i śpiewał ją z nimi fran
cuski lud. 

Z takich nastrojów narodziła się moja sztuka. Chciałam 

w niej ukazać głęboką solidarność międzynarodową i optymi
~tyczną perspektywę, że lud sfaszyzowanej Francji wywalczy 
sobie wolność. 

Lud Paryża staje się bohaterem ostatniej sceny „Procesu''. 
Na procesie wybitnego działacza Komunistycznej Partii Fran
cji, Polaka, Jana Wieńca, Lud Paryża mimo inteTwencji poli-

cji żąda jego uwolnienia. To jest ostatni akoTd sztuki. Jakie bę
dą dalsze losy Wieńca? Prawdopodobnie pod naciskiem opinii 
publicznej zostanie zwolniony. Ale może być Tównież skazany, 
jak skazani zostali Rosenbe-rgowie mimo nacisku opinii publicz
nej całego postępowego świata. Tak czy inaczej - Wieniec 
wygrywa ten proces, bo choćby ginęli jeszcze tacy ludzie 
jak on w procesach Teżyserowanych przez ginący świat, to 
p To c e s his t or i i jest nieodwracalny. Socjalizm musi 
zwyciężyć. 

Stwarzając postać Jana Wieńca, chciałam ukazać prawdzi
wego komunistę, człowieka o olbTzymiej pasji życia, któTy 
pragnie to życie pTzeksztalcić w czyn, w walkę. (Kabaciński 

nie jest pTototypem tej postaci, jak pisał jeden z recenzentów -
związek Wieńca z Kabacińskim to tylko związek niektórych 
faktów). Wieniec ma żywe zainteresowanie światem, człowie
kiem, żaden pTzejaw ŻY.f!ia nie jest mu obojętny. Jak prawdzi
wy komunista potrafi nawet w najtrudniejszym dla siebie mo
mencie zapomnieć o sobie i zająć się drugim człowiekiem po
trzebującym jego pomocy. 

Konflikt ideologiczny wiąże się w „Procesie" organicznie z kon
fliktem moralnym. Jednym z głównych tematów sztuki jest 
p r o c e s rozwoju we~nętrznego adwokata Henri Despeaux. 
Żywiołowa uczciwość Despeaux zys kala mu w cynicznych sf e
rach prawniczych miano „Don Kichota". Ale mimo niewątpli
wych zalet Despeaux tkwi głęboko w atmosferze moralnej 
swojej sfery. Wierząc w moralność integTalną angażuje się 

w procesy pokrzywdzonych jednostek, nie dostrzegając wiel
kich procesów histoTycznych i swojego w nich udziału. 

W 1936 r nie uległ młodzieńczemu porywowi, który pcha go 
do Hiszpanii, do walki i odtąd- stal się człowiekiem apolitycz
nym. Jeśli bronił komunistów to nie dlatego, że podzielał ich 
przekonania, ale że widział w nich ludzi uczciwych, których 
trzeba bronić przed niesprawiedliwością. Dopiero dzięki spra
wie Madeleine i sprawie Wieńca zrozumiał istotę procesów na
szych czasów, zrozumiał jak niewiele brakowało, a byłby stal 
się narzędziem w brudnych rękach, ujrzał perspektywy histo-



ryczne i znalazł nowy sens życia. Despeaux dochodzi do obozu 
postępu nie poprzez agitację polityczną, uświadomienie inte
lektualne, czy emocjonalne porywy (nie jest już młody), ale 
przez wstrząs moralny jakiego doznal w związku ze sprawą 
Madeleine i Wieńca. Uczciwy „Don Kichot" staje się towarzy
szem Wieńca, człowiekiem walki, człowiekiem rewolucji. Na 
przykładzie Henri Despeaux chciałam powiedzieć, że człowiek 
aktywnie związany z życiem, jeśli chce zachować swoją ludzką 
uczciwość, musi wcześniej czy później znaleźć się w obozie 
postępu. 
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Obraz I 

MIESZKANIE ADWOKATA HENRI DESPAUX 

Madeleine Arifon, dziennikarka - Ewa Pachońska V 
Henri Despaux, adwokat - Kazimierz Wilamowski V 
Susanne Vernier, studentka Barbara Stępniakówna 'V 
Paul Mortier, dziennikarz Zygmunt Wojdan v 
Simon Mortier * * * 

Obraz II 

MIESZKANIE ADWOKATA HENRI DESPA UX 

Susanne Vernier, studentka - Barbara Stępniakówna 
Henri Despaux, adwokat - Kazimierz Wilamowski 
Michel Pichot, inżynier elektryk - Jerzy Tkaczyk 
Prokurator Vernier - Juliusz Łuszczewski v 
Jean Savignac, policjant - Czeslaw Roszkowski v 
Agent policyjny, - Norbert Nader v 

Obr a z III 

GABINET SĘDZIEGO ŚLEDCZEGO 

Sędzia śledczy 
Prokurator Vernier 
Michel Pichot, inżynier elektryk 
Paul Mortier, dziennikarz 
Mi-Ja-Sun, Annamitka 
Agent policyjny 
Policjant 
Strażnik 

Obraz IV 

- Jan Orsza \/ 
- Juliusz Łuszczewski 
- Jerzy Tkaczyk 
- Zygmunt Wojdan 
- Maria Garbowska v 
- Norbert Nader 
- Aleksander Hlawaty J 
- Zbigniew Plato \/ 

CELA WIĘZIENNA 

Jan Wieniec 
Marynarz 
Robotnik 
Hiszpan 
Paul Mortier, dziennikarz 
Henri Despeaux, adwokat 
Strażnik 

Strażnik 

- Mieczysław Serwiński V 
- Tadeusz Bartosik 'v 
- Teodor Gendera v 
- Bogdan Szymkowski v 
- Zygmunt Wojdan 
- Kazimierz Wilamowski 
- Eugeniusz Nowakowski V 
-- Zbigniew Plato 

I 
I 

Obraz V 

MIESZKANIE INŻYNIERA MICHELA PICHOTA 

Jaś Pichot 
Simon Mortier 
Henri Despaux, adwokat 
Susanne Vernier, studentka 
Prokurator Vernier 
Dozorczyni 

Obra z VI 

* * * v 
* * * L-

- Kazimierz Wilamowski 
- Barbara Stępniakówna 

Juliusz Łuszczewski 
- Wanda Szczepańska v 

MIESZKANIE ADWOKATA HENRI DESPAUX 

Henri Despaux 
Paul Mortier, dziennikarz 
Susanne Vernier, studentka 
Agent policyjny 

Obraz VII 

- Kazimierz Wilamowski 
- Zygmunt W oj dan 
- Barbara Stępniakówna 
- Norbert Nader 

SALA SĄDOWA 

Jan Wieniec 
Sędzia, przewodniczący 
Prokurator Vernier 
Obrońca z urzędu 
Henri Despaux 
Michel Pichot 
Dziennikarz 
Jean Savignac 
Alphonse Trouille, restaurator 

z Lens 
Hilary de Monde 
Yvonne de Monde 

- Mieczysław Serwiiiski 
- Zygmunt Morawski \, 
- .Juliusz Łuszczewski 
- Bronisław Orlicz V 
- Kazimierz Wilamowski 
- Jerzy Tkaczyk 
- Eugeniusz Nowakowski 
- Czesław Roszkowski 

- Aleksander Piotrowski v 
- Czesław Byszewski v 
- Helena Bartosikowa V 

Wotanci, sekretarze, policjanci, publiczność sądowa, 

robotnicy, dziennikarze, studenci. 
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PROBLEM „P R O C E S U" 

„Proces" Berwińskiej ma kilka płaszczyzn kilka samo
dzielnych wątków, które w miarę rozwoju akcji łączą się 

w szeroki nurt walki o :eokój, walki o prawdę, walki o zdemas
kowanie prawdziwego oblicza reakcyjnego francuskiego rządu, 
który organizuje klasyczny pokazowy proces w Paryżu, aby 
odwrócić uwagę opinii publicznej od brudnych afer w Viet
namie. 

Aby jednak dojść do syntezy całej sprawy: do sali sądowej 
w ostatnim obrazie, kiedy bohater procesu, Polak, Wieniec wy
garnie przerażonemu prokuratorowi i sądowi całą prawdę 

o sprawie pokoju i celach imperialistycznych rządów - autor
ka - jak już wspomniano - nanizała cały szereg mniej lub 
więcej ważnych wątków i akcji, które mają za zadanie, oświe
tlenie sprawy „Procesu" zarówno od strony politycznej jak 
i społecznej, zarówno prawnej jak i „rodzinnej", bo i to zagad
nienie zostało w nurt włączone. Konstrukcja więc utworu jest 
przejrzysta i oryginalna. 

Momentem wyjściowym jest sprawa osobista problem 
moralny adwokata Despeaux, który staje przed istotnie melo
dramatyczną sytuacją, w której trzeba wybierać między obro
ną kochanej kobiety, (teraz szpiega, aresztowanego przez pol
skie władze w Polsce), a obroną Polaka, komunisty, o którego 
wysokiej ideowości i całkowitej czystości jest głęboko przeko
nany francuski exlibe1·ał. To zagadnienie jest przez Berwińską 
postawione bardzo dobrze politycznie i - pomimo pewnych 
ułatwień psychologicznych - jest ciekawą · podbudową „Proce
su" od strony światopoglądu postępowej inteligencji francu
skiej, która coraz wyraźniej widzi machinacje swojego rządu. 



Z zagadnieniem Despeaux i jego konfliktu moralnego łączy 
się mocno sprawa dwóch przyjaciół uwięzionego Wieńca, któ
rzy słynnego i postępowego obrońcę pragną zwerbować dla 
ratowania niewinnego towarzysza. Tych dwu przyjaciół - to 
inżynier Pichot, ożeniony z Polką i redaktor Mortier, ojciec 
małej Simon. Poprzez ten konflikt, wyprzedzający znacznie 
sam proces, autorka daje nam śmiały obraz dwu Francji: Fran
cji walczącej o pokój i Francji imperialistów i ich sługusów, 
których reprezentuje prokurator Vernier i całe towarzystwo 
wokół jego sprawek skupione. Ci ludzie nie budzą wątpliwości 
i nie mają konfliktów: scena badania dziennikarza Mortier, 
usiłowanie porwania córki, małej Simon, zeznania wyreżyse
rowanych świadków - to dobra ilustracja metody, w której 
wszystkie chwyty są dozwolone. Proces Wieńca, który jest mo
torem sztuki, który poruszył i wstrząsnął opinią i ujawnił lu
dzi obok siebie żyjących - daje Francji reakcyjnej niezwykle 
ponure oblicze. Pokazanie zaś teatralne budzenia się proble
mu i stosunku do niego poszczególnych grup społecznych 
to poważna zaleta tej ciekawej sztuki współczesnej. 

Sprawa Wieńca nie tylko obnażyła niskie instynkty i poli
cyjne metody wyżej wymienionej grupy. Nie tylko pokazała 
siłę obozu postępowego we Francji ale pokazała nam prze
miany, które zachodzą w grupach społecznych pod wpływem 
takiego procesu. Mam na myśli wspomnianą już drogę adwo
kata Despeaux - drogP od chwiejnego liberała do zdecydowa
nych pozycji obrońcy postępu i drogę córki prokuratora Ver
nier-Susanne Vernier - na której punkcie wyjściowym była 
głupiutka i naiwna paryżaneczka, a na etapie końcowym: po
woli budząca się światopoglądowo młoda kobieta, która zdo
była się - pod wpływem sprawy Wieńca na - bądź co 
bądź heroiczny czyn odejścia od ojca i szukania praw
dy społecznej i politycznej w oparciu o mało znanych lub nie
znanych sobie ludzi. Wierzymy, że Susanne dobrze wyląduje 
w niedalekiej przyszłości. 

Jest jeszcze jeden nurt w tej sztuce, nurt, który pozostał 
w spadku po poprzednich redakcjach utworu, nurt dość lużnie 
związany z obecną kompozycją ale tak szczęśliwie postawiony 
w tej jednej scenie - że można wybaczyć autorce pozostawie
nie go i w nowej wersji. Zresztą nie psuje on całości na pewno. 
Chodzi o scenę z Annamitką Mi-Ja-Sun. Obraz badania Mi-Ji 
należy niewątpliwie do najlepiej napisanych i najbardziej pa
sjonujących aktorsko scen w .,Procesie". Gdyby losy tej boha
terskiej kobiety były mocniej związane ze sprawą procesu 
a nie stanowiły tylko jednej z ilustracji wielkiego dzieła, o któ
rym mówi tak pięknie Wieniec na sali sądowej - było by to 
bardzo interesujące powiązanie ideologicznej walki narodów 
c8łego świata z bankrutującym imperializmem. Rola Mi-.Ji-Sun 
zasługiwała na rozbudowanie. 

Oprócz poważnych, wspomnianych, zalet tej gorącej sztuki 
Berwińskiej - bodaj największym jej sukcesem jest zwartość 
J optymizm, który bije z każdej sceny „Procesu". Dotyczy to 
zarówno postaci ludzkich, które przez usta swego najlepszego 
reprezentanta, Wieńca ~ wierzą w zwycięstwo sprawiedliwo
ści na świecie, jak i układu samych faktów, które niezbicie 
stwierdzają narastanie nieodwracalnych przemian społecznych 
we Francji. 

Reakcja sali sądowej na procesie Wieńca urasta do miary 
symbolu i wielkiej groźby, która wnet zażąda rachunku z po
czynań tego sądu i tego prokuratora. Optymizm faktów i op
tymizm ludzi stojących po tej stronie barykady - to najwięk
sza zaleta tej ciekawej sztuki. 



Cena 60 groszy 

Początek przedstawień godz. 19.00 

Przedsprzedaż biletów na 7 dni naprzód: 
P .B.P. „Orbis" - Bracka 16 - codziennie 
prócz niedziel i świąt w godz. 11 - 18. 

B i u r o O r g a n i z a c j i Wi d o w n i 
Zamojskiego 20 (tel. 909-41) 

przyjmuje zamówienia: 

a) na bilety dla grup pracowniczych 
wycieczek itp. 

b) na przedstawienia zamknięte dla 
o r g a n i z a c j i, z w i ą z k ó w, 
i n s t y t u c j i , s z k ó ł itp. 

po cenach ulgowych 

,_. 

Państwowy Teatr Powszechny - Warszawa Zamojskiego 20 

Dyrekcja i Sekretariat - tel. 915-78 

Organizacja Widowni 

Scena i garderoby 

Pracownie 

- tel. 909-41 

- tel. 908-67 

- tel. 909-50 

Stł. Ja. Zorn. 1561. 21.V.53. 2.000. Druk. V. kl. 100 g. Ai 4-B-82701 


